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A estratégia de ensino
Aprendizagem Baseada em

Equipes (TBL) tem como objetivo
potencializar a aprendizagem por

meio da interação entre os
estudantes. O professor passa a
ser mediador do conhecimento,

expondo a turma a situações
desafios, a buscarem em

conjunto solucionar problemas.
Dessa forma, a aprendizagem é
transmitida de maneira ativa,

conceitual e prática.

Definição:1.
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2. Planejamento:
É necessário entender que a estratégia 

 TBL deve ser planejada e inserida na
sequência didática do docente com

critérios e objetivos bem definidos, para
isso deixamos  dois (02) modelos de
sequências didáticas para consulta.

Também disponibilizamos o relatório
técnico intervencional com a descrição

da aplicabilidade da estratégia TBL.
Todos podem ser consultados nos links

abaixo:
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Relatório Técnico Intervencional (TBL)

Sequência Didática Módulo l (TBL)

Sequência Didática Módulo lI (TBL)

http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/700701
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/700719
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/700700
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3. Etapas do TBL:

Fig. 01- Descrição das Etapas do TBL 



 

2.1 Pré-Sala
2.1.1 Fase da preparação:

Momento pré-sala, em que os
estudantes realizam um estudo

prévio, de caráter preparatório. Os
materiais são disponibilizados pelo

docente e são constituídos de
textos, vídeos, simulações, podcast

com conteúdo estrategicamente
elaborado.
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4. Explicitando:



 2.2. Sala de Aula
2.2.1. Garantia do Preparo

 
A garantia de preparo pode ser

comparada a mecanismo de controle,
pois fornece ao professor possibilidade

de avaliar o primeiro elemento da
competência: o conhecimento adquirido
na fase de preparo, é dividido em dois
momentos: Individual e em equipe.

 
 
 

9



2.2.1.1 Teste de garantia de
preparo individual: em sala de aula,

os estudantes individualmente
respondem a um teste conceitual

individual e suas respostas são
recolhidas pelo professor. 
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Fig. 02- Aplicação do Teste de Garantia de
Preparo Individual em sala de aula.
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Fig. 04- Modelo do cartão de correção , elaborado
pelas autoras, para o feedback imediato  dos testes

de garantia de preparo.



 
2.2.1.3 Feedback do professor e

apelação: O professor recebe as apelações
das equipes discute e retira dúvidas, finaliza

a fase de preparação realizando uma
exposição oral sobre as principais

dificuldades encontradas pelos estudantes. 
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Fig. 05- Aplicação do Momento de feedback do
professor e Apelação dos Grupos em sala de aula.



2.2.2 Tarefas de aplicação dos
conceitos: são atividades realizadas

em equipes, geralmente do tipo
resolução de casos-problema, no

qual os estudantes serão desafiados
a fazer interpretação, inferência,

análises ou síntese:
 

14

Fig. 06- Aplicabilidade da Tarefa de Conceitos,
com apresentação de um caso ilustrativo.



2.2.3 Autoavaliação e Avaliação
Interpares: Os estudantes possuem a

oportunidade de analisarem o seu
desempenho e desenvolvimento

individual  e avaliarem as contribuições
dos membros da equipe.
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Fig. 07- Modelo de Instrumento de Autoavaliação
e avaliação em pares.
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